
César Ebert assume Obras
Prefeito empossou novo titular nesta segunda-feira. No Legislativo, Gertrudes Melchior ficou com a vaga
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Ebert quer melhorar serviços e um dos desafios está no abastecimento de água

OBRAS EM 2018

TROCA NO PRIMEIRO ESCALÃO

10ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS

Vale do Sol tem cerca de 146 veículos a mais a cada ano
FROTA 

Frota aumentou em 123 novos carros de 2017 para 2018

OS NÚMEROS
ANO  Nº FROTA
2009       3.945
2010       4.170
2011       4.271
2012       4.565
2013       4.848
2014       5.012
2015       5.112
2016       5.193
2017       5.283
2018       5.406

Fonte: Detran/RS

A frota de veículos em cir-
culação aumenta constante-
mente. Hoje, Vale do Sol tem 
5.406 veículos, entre automó-
veis, motos, ônibus, cami-
nhões e outros, contra 3.945, 
em 2009. O aumento ao longo 
dos últimos 10 anos representa 
uma média de 146 veículos a 
mais por ano, conforme mos-
tra o levantamento feito pelo 
Detran-RS. De 2017 para 2018, 
foram 123 novos carros em 
cirulação no município. 

O crescimento, embora 
seja  expressivo, ainda não 
refletiu de forma a tumul-
tuar o trânsito no centro da 
cidade. Segundo o secretário 
de Finanças, Claudeomir 
Karnopp, até o momento as 
alterações no trânsito dentro 
do perímetro urbano foram 
bastante pontuais, atenden-
do uma demanda específica 
em determinados locais. “O 
planejamento para o futuro 
deverá contemplar a deman-
da atual e o percentual anual 
de crescimento para que não 

TIPO             NÚMEROS
Automóveis                  3.157
Motocicleta, motoneta e ciclomotor                        1.260
Caminhão e caminhão trator                220       
Reboques                  138
Ônibus e micro-ônibus                 58
Tratores                    4
Utilitários, caminhonetes e camionetas                 563
Outros                                                                                      6
Total                                                                                         5.406

Fonte: Detran/RS
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AINDA DÁ TEMPO

Votação para o 
nome da creche 
vai até quarta

· MILHO TROCA-TROCA
A Secretaria Municipal de 
Agricultura de Vale do Sol 
comunica a todos os pro-
dutores que encomenda-
ram semente de milho das 
variedades Guerra, Santa 
Helena e Biomatrix, que as 
mesmas devem ser retiradas 
até o dia 18 de janeiro. As 
demais variedades Jmen, 
Semeali e Sempre Semente 
devem chegar nos próximos 
dias. Os produtores que são 
arrendatários devem vir 
acompanhados do proprie-
tário da área onde plantam 
para a retirada da semente. 
A partir do dia 21, a semente 
que não foi retirada será 
repassada para outros inte-
ressados.

· CALENDÁRIO AGRÍCOLA
A Secretaria da Agricultura 
de Vale do Sol informa que 
dispõe de calendário Agrí-
cola 2019 ao valor de R$ 7 
a unidade.

· FÉRIAS
Na última terça-feira, dia 8 
de janeiro, o presidente do 
Poder Legislativo de Vale do 
Sol, vereador José Valtair dos 
Santos, transferiu a chefia da 
Casa para o vice-presidente, 
vereador Vanderlei Airton 
Martin, que exercerá as fun-
ções do cargo de presidente 
até o dia 6 de fevereiro, em 
virtude do gozo de férias do 
titular.
Por essa razão, foi convo-
cada a suplente, Rejane 
Karnopp, que exercerá a 
vereança até 6 de fevereiro.

AGENDA

Quer ajudar a escolher o 
nome da Escola Municipal 
de Educação Infantil de 
Vale do Sol (Creche Mu-
nicipal), a ser inaugurada 
neste ano? Pois basta clicar 
na opção preferida, até 
quarta-feira. São quatro 
opções de nomes: EMEI 
Primeiros Passos, EMEI 
Amigos do Peito, EMEI 
Cuida de Mim e EMEI 
Estrelas do Amanhã. Para 
validar o seu voto, entre 
no link https://goo.gl/for-
ms/CH246LsoxBnpKd8X2 
e escolha a sua opção.

V ALE DO SOL

ocorram gargalos no setor em 
um futuro próximo”, reflete.

Mesmo com o aumento 
do número de veículos, as 
ações desenvolvidas foram 
específicas para organizar 
a parada e estacionamento, 
além de velocidade, conforme 
Claudeomir.”Em termos de 
abertura de novas vagas de 
estacionamento, foram cria-
das através da implantação 
do oblíquo, medida simples, 
mas que trouxe uma solução 
imediata em determinadas 
áreas”, explica.

No fim da tarde de ontem, 
segunda-feira, a Administra-
ção Municipal de Vale do Sol 
anunciou o novo secretário 
de Obras, Transporte, Servi-
ços Essenciais e Trânsito. O 
vereador progressista César 
Leandro Ebert tomou posse 
neste dia 14 de janeiro, em 
substituição a Benno Kist, 
que comandava a secretaria. 
Em avaliação dos dois anos 
de gestão, o Executivo optou 
em renovar e dar oportuni-
dade para outras lideranças 
do partido.

Ebert já estava acompa-
nhando os serviços da pasta 
desde o início de janeiro. 
Ele afirma que é uma nova 
missão. “Um dos grandes 
desafios à frente da pasta 
será o enfrentamento aos 
problemas pontuais de abas-
tecimento de água em algu-
mas localidades do interior”, 
relata. Ebert acrescenta que 
a expectativa é atender as 
solicitações da população, 
mesmo sabendo da grande 
demanda que existe atual-
mente. “Aproveito para dei-
xar meu agradecimento ao 
ex-secretário, Benno Kist, 

pelo trabalho prestado. Ago-
ra é dar continuidade nos 
serviços, buscando melho-
rias”, completou.

PRIMEIRA VEZ
Atuante na luta pelas de-

mandas do Município e 
líder comunitário, César 
Ebert, tem 43 anos, reside 
em Formosa, é comerciante e 

vereador por quatro manda-
tos. É a primeira vez que tem 
a oportunidade de assumir 
uma secretaria. Já na Câmara 
de Vereadores, sua cadeira 
foi destinada para a suplente 
Gertrudes Margit Melchior, 
também do PP, para exercer 
a vereança e suprir a vaga 
correspondente.

Entre os diversos serviços efeti-
vados em 2018 pela pasta, em 
resumo, estão:
|4.448 cargas de material; 
|154 enterros de gado; 
|202 consertos de água; 
|Melhorias nas estradas e calça-
mento, alargamento, roçadas, 
cascalhamento.


